اجتماعی

دوشنبه ۱۹مهر ۱۴۰۰
 ۴ربیع االول .۱۴۴۳شماره ۲۰۷۷۲

یک توئيت

سی ان ان دیروز در گزارشی نوشت :
محققانی که در حال پژوهش کیهان
بوده اند در تحقیقات جدید شان اعالم
کردند که زمین به اندازه گذشته روشن
نیست و در چند ســال گذشته نیز با
سرعت قابل توجهی کم نور شده است .

یک عکس
رونمایی از سردیس سه نیکوکار
مدرسه سازی ایرانی مقیم خارج از کشور

رسانه های جهان
اسپوتنیک :آنتونی
فائوچی ،مشاور ارشد
پزشکی رئیسجمهور
ایــــــــــاالت م ــت ــح ــده
پیشبینی میکند که
تعدادقربانیانکرونادرفصلسرماکاهش
یابد.ویالبتهبهمردمتوصیهکرددرجمعها
بدون توجه به اینکه فردی واکسینه شده
استیاخیر،ازماسکاستفادهکنند.
ن ــی ــوی ــورکتــایــمــز:
بــر اســــاس دادههــــای
گــردآوریشــده توسط
نــیــویــورکتــایــمــز در
ســراســر جهان حــدود
 3.64میلیاردنفریابهعبارتی 47.5درصد
از مردم جهان در برابر کووید 19واکسینه
شــدهانــد .از ایــن تعداد  1.1  میلیاردنفر
چینی هستند .بــه نوعی م ـیتــوان گفت
حدود 77درصد کل واکسنها به ساکنان
کشورهای بادرآمد متوسطو باال اختصاص
داده شــده  ،در حالی که تنها نیم درصد
واکسنهابهکشورهایکمدرآمدرفتهاست.

شوکشکافهایزمینبه شهرها!

گزیده

آب پشت سدها فقط کفاف فصل
پاییز را می دهد

فرونشستزمینبهداخلشهروبافتتاریخیاصفهانرسیدهاستواحتمالبروزاینفاجعه
در 28استاندیگرهم وجود دارد.رئیسپژوهشکدهعلومزمیندرگفتوگوباخراساندرباره
تداومغفلتعمومیازوضعیتبحرانیسفرههایزیرزمینیهشداردادهاست
مصطفی عبدالهی -اصفهان همه نگاهها
را به سمت خــود جلب کــرده اســت ،امــا اینبار
نه با نام زایــنــدهرود و سیوسه پل ،که بهخاطر
ت ََرکهای ترسناک زمین؛ هرچند که این فاجعه
رخدادهدراصفهان،خطریبیخگوش 28استان
دیگرهمهست.
طیروزهایاخیر،انتشارتصاویرشکافونشست
زمیندراصفهان،همهرانگرانکرده؛اتفاقیکه
رضااسالمی،مدیرکلسازمانزمینشناسیاین
استان ،جزئیاتش را شرح داده است« :در استان
اصفهان ترکها و فرونشستهای زیادی وجود
دارد؛ ترکهایی به طول 22کیلومتر ،ترکهای
حلقوی ،شاخه درختی ،ترک شش ضلعی در
فرودگاهاصفهانوشمالمغار،ابرفروچالههایی
بادهنه 8وعمق 25متردربرخیشهرستانها،
 19سانتیمتر نشست زمین در گلپایگان و. ...
عــاوه بر آن منطقه وسیعی از اصفهان ،از مرز
استانقمتامرزاستانیزدشاملدشتهاییاست
کهدرحالفرونشستاست».
نکته غمانگیز مــاجــرا ای ــن اس ــت کــه میزان
فرونشست در کشور ما نسبت به مقیاسهای
جهانی بیشتر اســت .همچنین پیش از این،
محمد آریامنش دانشیار ژئوفیزیک و متخصص
هیدروژئولوژی در گفتوگو با ایرنا گفته بود:
نرخ سالیانه فرونشست در حدفاصل دشت فسا
و جهرم  ۵۴سانتیمتر و در جنوب شهر تهران
 ۳۶سانتیمتر است و بر اساس اعالم مجامع
بینالمللیچهارمیلیمترفرونشستبایدبحران
محسوبشود،درمقیاسجهانیرقمفرونشست
تاکنونحداکثر ۳۲سانتیمتربودهاست.
▪ 46هزارچاهبرداشتآبدرروزهایخشک
اصفهان

اینکهچرااصفهانبهچنینروزیافتاده،چندان
عجیب نیست و ادامــه صحبتهای اسالمی،
دلیلش را توضیح داده اســت« :اصفهان یک
اقلیم کمباران است و بارش چندانی برای تغذیه
آبخوانها نداریم .از طرف دیگر نه تنها چاههایی
بــرای تغذیه مصنوعی سفرههای زیرزمینی
ایجاد نکردهایم ،بلکه تعداد چاههای برداشت
آب هم بیشتر شده است .در زمان پرآب بودن
زایندهرود،دراستاناصفهان 20هزارحلقهچاه
حفرشدهبوداماحاالدرروزهایخشکیآسمان
وزایندهرود 46،هزارچاهوجوددارد».
▪ورودفرونشستهابهداخلشهراصفهان

اما خبر تلخ دیگر اینکه ،طبق اعــام سازمان
زمینشناسی کشور ،میزان فرونشست شهر
اصفهان حدود ۱۶سانتیمتر برآورد و متاسفانه

ممنوعه است؛ این  300دشت در وضعیت
قرمز هستند و سایر دشـتهــا هــم شرایط
مناسبی ندارند.
▪روزانه یک میلیمتر فرونشست
در تهران

عکس از ایمنا  /شکاف های اخیر زمین در اصفهان

زبانههایفرونشستواردشهرشدهوقسمتهای
مرکزیوبافتتاریخیشهرراهمتحتتاثیرقرار
دادهاست.
▪خطرفرونشستدر 29استان،
 300دشتممنوعه

امروز همه از وضعیت اصفهان مضطربایم،
اما اوضــاع استا نهای دیگر هم اصال خوب

نیست« .علیرضا شهیدی» ،رئیس سازمان
زمینشناسی ،این وضعیت بحرانی را به خوبی
شرح داده است:
در همه استا نها به جز گیالن و مازندران،
فرونشست مشاهده شده است و البته طبق
پیشبینیها ،این دو استان هم در سالهای
آینده دچار فرونشست خواهند شد.
از  ۶۰۶دشــت کشور بیش از  ۳۰۰دشت

این صحبت شهیدی را هم به عنوان یک نمونه
از فرونشستها در کشور بشنویم تا دقیقتر
بدانیم در چه وضعیتی هستیم« :در کشور ما
شهری مانند تهران روزی یک میلیمتر دچار
فرونشست میشود که عــدد بسیار زیــادی
است .حاال هم دربــاره فرونشستهای چند
سانتیمتری در کشور صحبت میشود ،در
حالی که در جایی مانند اتحادیه اروپا ،اگر در
منطقهای  ۴میلیمتر فرونشست ایجاد شود،
آن منطقه وارد شرایط بحرانی میشود».
▪چرا به اینجا رسیدیم؟

خشکسالیهای ســا لهــای اخیر در کنار
افــزایــش بــرداشــت از آ بهــای زیرزمینی،
حسابی زیر پای ما را خالی کرده و وقتی با
دستان خودمان سفر ههای آب زیرزمینی
را خالی کــرد هایــم ،نباید از زمین تشنه،
انتظاری به جز ترک خــوردن و فرونشست
داشت.

فرونشست از دشتها به شهرها رسیده است

▪آییننامههایی که زیر پا گذاشته شد

دکتر لک دل پــردردی از این غفلتکردنها دارد و ادامه میدهد:
«مخاطرات طبیعی در اختیار ما نیست و تنها راه ما برای مواجهه با
آن ،پیشگیری است .مثال درباره زلزله ،اگر طی سالهای گذشته،
آییننامههای مقاو مسازی ساختمان اجرایی میشد ،امروز حتی
برای زلزله  6ریشتری هم نگران نبودیم.حاال هم از اصول پیشگیری از
فرونشست غفلت کردهایم و این بسیار خطرناک است».
▪بارندگیها کم شد ،استحصال آب از چاهها کم نشد

او میافزاید« :طی سالهای اخیر با کاهش بارندگی مواجه شدیم

مدیرکلدفتراطالعاتودادههایآبکشوربااعالم
اینکه «تمام آبی که میتوانیم در سدهای کشور
ذخیره کنیم 50 ،میلیارد مترمکعب است» ،گفت:
با توجه به کمی بارش در دو سال گذشته در زمان
حاضر حجم آب ذخیرهشده در سدهای کشور 19
میلیاردمترمکعباست.بهگفتهقاسمزادهنصفاین
مقدار بهدلیل اینکه زیر تراز پایداری است و شرایط
کیفی مناسبی نــدارد ،در دسترس نیست و از این
میزانآبفقط 9.5میلیاردمترمکعبقابلاستفاده
استکهاینمیزانآب،تنهااندازهمصرففصلپاییز
است.ویاعالمکرد:باتوجهبهپیشبینیکمبارشی
بیسابقهدرپاییزجاریاینمیزانذخیرهآبمیتواند
نگرانکنندهباشدکهالبتهوزارتنیروتمهیداتالزم
را برای تأمین آب شرب و مقابله با شرایط بحرانی
پیشبینیکردهاست.

کودکان و نوجوانان مالک
سیمکارت میشوند
دبیر شــورای عالی فضای مجازی گفت :برای
نخستینبار در کشور شرایطی فراهم خواهد
شد که کودکان و نوجوانان مالک سیمکارت و
دارای هویت حقیقی مستقل در فضای مجازی
شوند .فیروزآبادی با اشاره به مسئولیت اپراتورها
درخصوص صیانت از فضای مجازی تاکید کرد:
اپراتورها باید یک مجرای ارتباطی صیانتشده
را برای کودکان و نوجوانان فراهم کنند .برای
نخستینبار در کشور قرار است که سیمکارت در
مالکیت کودکان و نوجوانان قرار گیرد و در حال
پیگیری هستیم که کودکان و نوجوانان هویت
حقیقی مستقل در فضای مجازی داشته باشند.

در صورت تصویب ستاد ملی

محدودیتهای کرونایی از اول
آبان حذف میشود

رئیس پژوهشکده علوم زمین در گفت و گو با خراسان:

دکتر «راضیه لک» ،رئیس پژوهشکده علوم زمین ،در گفتوگو با
خراسان میگوید« :در سا لهای گذشته دریاچه ارومیه به سمت
خشکی رفت و چون همه ما آن را با چشم دیدیم ،کامال احساس خطر و
نگرانی کردیم .دقیقا مشابه همین اتفاق زیر پای ما افتاده و سفرههای
زیرزمینی کمآب شده ،اما چون به چشم دیده نمیشود ،از آن غفلت
کردهایم .حاال هم این فرونشستهاازدشتها به شهرها رسیده و بسیار
نگرانکننده است».

۹

و مثال در ســال آبــی ،1399-1400
بارندگیها حدود  50درصد کم شد اما
در مقابل ،هیچ اتفاقی در میزان برداشت
آب از زمین مشاهده نشد».راهکارهای او
هم برای پیشگیری از عمیقتر شدن فاجعه فرونشست ،مشخص است:
* مهمترین راهکار ،مدیریت آبهای زیرزمینی و متناسبکردن میزان
منابع و مصارف آب است.
* هنوز در بسیاری از مــزارع کشاورزی از روشهــای آبیاری سنتی
استفاده میشود که این رویه باید اصالح شود.
* باید آگاهی مردم را باال برد تا دقیقا بدانند وضعیت آبی کشور چگونه
است .بدون همکاری مردم و فرهنگسازی ،به نتیجه نمیرسیم.
▪نیاز به مطالعه بیشتر درباره ترک  22کیلومتری اصفهان

ازدکترلکدربارهترک 22کیلومتریاصفهانهممیپرسمواومیگوید:
«هماکنوننمیتوانبهطورقطع،دلیلآنرافرونشستاعالمکرد.برخی
کارشناسانمعتقدندترکزمیندراینمیزان،ممکناستناشیازبرخی
پروژههایعمرانیباشدوبههمیندلیلبایدمطالعاتونقشهبرداریهای
کاملانجامشودوسپسدربارهآناظهارنظرعلمیکرد».

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت :برنامهریزی
همکاران در ستاد کشوری کنترل کــرونــا ،رفع
هوشمند محدودیتهاست و اینکه برنامههای
افراددرگروهمشاغل چهارگانهبهچهصورتباشد،
حساسیتهای متفاوتی دارد و مــوارد آن تعیین و
تدوینشدهاستکههفتهآیندهبرایتصویبوابالغ
بهستادکرونامیرود.نظارتدستگاههاوخودمردم
دراینبازگشاییهابسیارمهماستودستورالعملها
باید جــدی گرفته شــود.حــیــدری گفت :دستور
ریاستجمهوری این است که برنامهریزیها به
سمتی باشد تا کار و تفریح مــردم برقرار باشد .ما
میخواهیم با کرونا زندگی کنیم و برای این کار
باید شرایطی بــرای سالم زندگی کــردن داشته
باشیم و محدودیت برای کسانی باشد که واکسن
نزدند یا پروتکلها را رعایت نمیکنند .پیشبینی
کردیم با صالحدید ستاد کرونا از اول آبان بتوانیم
محدودیتها را رفع کنیم و از  ۸آبان هم با قضیه
جدیتر برخورد و نظارت کنیم تا محدودیتها
منطقیبرداشتهشود.

500تن ماده اولیه شیرخشک
نوزاد در معرض فساد
اعالم زمان بازگشایی دانشگاه ها
وزیـــر عــلــوم گــفــت :بــر اســاس مــصــوبــه ستاد
ملی کرونا مقرر شدهاست دانشجویان مقطع
تحصیالت تکمیلی از  ۱۵مهرماه و مقطع
کارشناسیاز ۱۵آبانماه به صورت حضوری در

کــاسهــای درس فــعــالــیــت داشــتــه باشند.
محمدعلیزلفیگلتاکیدکرد:دانشگاههاباید
ازاینتصمیمستادملیکروناتبعیتکنندونهایت
تالشخودرابرایاجرایآنمبذولدارند.

140039539

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد با
بیان اینکه  ۵۰۰تن ماده اولیه تولید شیرخشک
نوزاددرگمرکماندهوترخیصنشدهاست،گفت:
وزارت بهداشت معتقد اســت شیرخشک نــوزاد
دارو است و باید ارز دولتی دریافت کند ولی وزارت
صمت میگوید شیرخشک نــوزاد غذاست و باید
با ارز نیمایی ترخیص شود .این اختالف نظر دو
وزارتخانهوتعللمنجربهاینشدهاستکهبخشیاز
این مواد فاسد و از چرخه مصرف خارج شود .هانی
تحویلزادهاضافهکرد:بههمیندلیل ۵۰۰تنماده
اولیه شیرخشک همچنان در گمرک ماندهاست و
بالتکلیف هستیم .در حقیقت این موضوع تبدیل
به یک کالف سردرگم شده است و این دو وزارتخانه
نمیتوانند برای یک ماده تعیینتکلیف کنند که آیا
شامل ارز دولتی میشود یا خیر؟ متاسفانه دولت
جدید هم بــرای اینکه قیمت ها باال نــرود ،روال
قیمتگذاریدستوریرا پیشگرفتهاست.

کاهشآمارتهرانیهاوصدرنشینی
خراسانیها در ازدواج

140039537

در سال  ۱۳۹۹میانگین نرخ عمومی ازدواج در
کشور برابر  ۷بــوده است که کمترین نرخ متعلق
به استان سمنان ب ــا۴/۷ازدواج و استان تهران با
 4.9به ازای هر  ۱۰۰۰نفر و باالترین نرخ متعلق
به استان خراسان شمالی ب ــا۹/۴ازدواج به ازای
هر  ۱۰۰۰نفر بوده است .در همین زمینه پیشتر
کریمیمدیرکلبرنامهریزیوتوسعهجوانانوزارت
ورزش و جوانان گفته بود :بهرغم افزایش ازدواج در
کشور ،استانهایی نیز هستند که طی سال  ۹۹با
کاهش ازدواج یا رشد منفی ازدواج مواجه بودند که
از جمله این استانها تهران با کاهش نیمدرصدی و
کردستان با کاهش ۱/۳درصدی بوده است.وی
گفت:طیسال ۹۹خراسان جنوبیبیشترینمیزان
ازدواج نسبت به سال قبل خود را داشت و در حدود
۱۷/۲درصــد آمار ازدواج در این استان افزایش
داشته اســت .همچنین استانهای یــزد ،کرمان،
هرمزگان و بوشهر نیز شاهد افزایش  ۱۰درصدی
ازدواجطیسال ۹۹نسبتبهسال ۹۸بودند.

